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Projekt DUNAVIN
Rozvoj spolupráce podunajských vinárov
v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne
V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko získali Univerzita
Svätého Štefana v Budapešti (HU) a Občianske združenie vinohradníkov a vinárov SZKALA
Kamenica nad Hronom (SK) prostriedky pre projekt DUNAVIN. Cieľom projektu DUNAVIN je
kultivovaným spôsobom podporiť spotrebu kvalitného vína, posilniť spoluprácu a prístup na trh
pre malé vinárstva pozdĺž Dunaja v slovensko-maďarskom pohraničí a poskytnúť vinárstvam
vzdelávacie materiály v odbornej aj marketingovej oblasti. Realizácia sa začala v januári tohto
roka a skončí sa v auguste. Projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Grant z Fondu malých projektov predstavuje 50 000 eur.

V

štátoch Európskej únie, ktoré sú klasickými producentmi
vín, možno už niekoľko rokov pozorovať pokles spotreby
vína. Už pred vypuknutím krízy, ktorú spôsobila pandémia
COVID 19, klesla spotreba vína o 20-25 %, ale pandémia ešte výraznejšie znížila odbyt. Najviac sú postihnuté menšie rodinné vinárstva,
ktoré zabezpečovali svoju existenciu z priameho predaja a vínneho
turizmu. Takéto vinárstva sú typické pre oblasti na oboch stranách
štátnej hranice. Máloktoré z nich využívajú online predaj a maloobchod. Navyše je potrebné vziať do úvahy nové trendy, požiadavky na
hospodársku a ekologickú udržateľnosť, či možnosti online marketingu. Tieto faktory už presahujú výzvy vyvolané súčasnou krízou.
Súhrnným cieľom cezhraničného projektu je rozvoj spolupráce vinárstiev na oboch stranách Dunaja a poskytnutie pomoci pri vybudovaní ich udržateľného rozvoja.
Cieľom projektu je vybudovanie a upevnenie spoločného trhového imidžu pre vinárstva z oblasti. Chcel by tiež viac spropagovať
vína a vinárstva z regiónu. Dôraz je kladený aj na zvyšovanie odbornosti a kompetencií vinárov a ďalších aktérov odvetvia v ob-

lasti udržateľného (bio)vinárstva a používania online nástrojov.
V záujme realizácie vytýčených cieľov prebehlo, alebo prebehne
viacero aktivít. Maďarská strana zabezpečí:
– Prieskum trhu, prípravu štúdie a edukačných materiálov.
– Súťaž Podunajských vín (Budapest, 24.6.2021).
– Letná slávnosť Podunajských vín (Budapest, 25.6.2021).
– Nadobudnutie vinárskych a IKT nástrojov.
– Komplexnú mediálna kampaň.
Slovenská strana má za úlohu zabezpečiť:
– Odborný online workshop (27.5. 2021).
- Festival Podunajských vín (Kamenica nad Hronom, 6.8.2021).
– Komplexnú mediálna kampaň.
– Preklady, tlmočenie.

Michal Benyo z vinárstva BM Wine z Kamenice nad Hronom dostal
zlatú medailu za svoj Pinot Noir rosé 2020 diplom odovzdáva Attila
Geönczeöl, predseda Občianskeho združenia vinárov a vinohradníkov SZKALA.

Zsófia Bozzai, šéfredaktorka časopisu Bor és Piac (Víno a trh), odovzdáva diplom za veľkú zlatú medailu Zsoltovi Árendásovi z Mužle.
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Ako partneri sa projektu zúčastnia dve inštitúcie: Katedra vinárstva na Univerzite sv. Štefana v Budapešti (HU) a Občianske združenie vinárov a vinohradníkov SZKALA Kamenica nad Hronom
(SK).
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Hodnotenie na súťaži vín
DUNAVIN.

Súťaž vín DUNAVIN
V rámci projektu DUNAVIN usporiadala Maďarská univerzita poľnohospodárskych a prírodných vied (MATE) súťaž vín DUNAVIN,
do ktorej mohli výrobcovia vína z oboch strán hranice prihlásiť
svoje vína. Výsledky boli prezentované 25. júna 2021 v priestoroch
Univerzity v Budapešti na tlačovej konferencii, na ktorej bol predstavené aj ciele projektu.
Dr. Diána Sárdy, generálna riaditeľka Inštitútu vinohradníctva
a enológie MATE, ktorá je zároveň vedúcou projektu, vyzdvihla
význam spolupráce medzi podunajskými vinármi a na tlačovej
konferencii uviedla, že posilnenie cezhraničných odborných vzťahov môže byť veľmi prospešné pre vinárov z oboch brehov Dunaja.
Ich Inštitút ešte pred súťažou zabezpečil podrobné laboratórne
rozbory všetkých 175 zozbieraných vzoriek vín. Boli to veľmi cenné informácie pre vinárov. Po tlačovej konferencii sa premietali aj
krátke filmy, ktoré informovali verejnosť o technológiách výroby
vína, význame ekologického vinohradníctva a vinárstva, senzorickom porovnaní vín, o trhu s vínom, marketingu vína a vínnej turistike na oboch stranách Dunaja.

Dr. Diána Sárdy, generálna riaditeľka Inštitútu vinohradníctva
a enológie, pri otvorení súťaže vín DUNAVIN.

Attila Geönczeöl, predseda Občianskeho združenia vinárov a vinohradníkov SZKALA, ako slovenského partnera projektu, zdôraznil potenciál projektu DUNAVIN pre vinárov južného Slovenska.
„Obe strany Dunaja boli kedysi oveľa užšie prepojené ako dnes a to
z hospodárskeho, kultúrneho aj profesionálneho hľadiska. Keďže
hranice sú čoraz otvorenejšie, tieto väzby sa prirodzene posilňujú,
ale nie v dostatočnom tempe. Musíme zabezpečiť, aby rieka Dunaj tieto dva regióny nerozdeľovala, ale spájala. Projekt DUNAVIN
pre nás znamená urýchlenie tohto procesu, zviditeľnenie vín Južnoslovenského regiónu aj v oblastiach na juh od Dunaja, posilnenie
vínnej turistiky a odbornej spolupráce. To by mohlo znamenať väčšiu informovanosť a rozšírenie trhu pre vinárov na južnom Slovensku. Obe strany budú spoločne vystupovať v maďarských a slovenských médiách, čím sa región stane zaujímavejším pre milovníkov
vína a turistov z oboch krajín a vzájomne sa môžu podporovať. Za
dôležitú považujeme aj odbornú spoluprácu, musíme lepšie spoznať vína, technológie a kultúru vína.”
Tlačová konferencia v priestoroch Univerzity v Budapešti.
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Zsófia Bozzai, šéfredaktorka časopisu Bor és Piac (Víno a trh),
zhrnula výsledky prieskumu trhu, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu DUNAVIN. Štruktúra producentov je rozdrobená tak na južnom Slovensku, ako aj na opačnej strane Dunaja. Pre malé firmy je
najdôležitejší priamy predaj, vínna turistika, rozvoj a skvalitnenie
komplexných služieb, balíkov služieb, predĺženie pobytu v regióne, dôležitý je rozvoj ubytovania a gastronómie a na druhej priečke
po miestnom predaji sa umiestnilo stravovanie. Dôležité je zlepšiť
ubytovacie a stravovacie služby a tým ďalej posilniť priamy predaj.
Uvedené aspekty svedčia o silnej citlivosti na epidemickú situáciu.

Bolo by vhodné zvýšiť online predaj, ktorý je v súčasnosti stále veľmi slabý. V duchu regionálnej spolupráce by sa mal zvážiť aj rozvoj
regionálneho internetového obchodu a zriadenie regionálneho
veľkoobchodu.”
Do júnovej súťaže vín DUNAVIN bolo prihlásených 123 vzoriek
z piatich rôznych vinárskych oblastí, ktoré okrem štyroch odborných komisií hodnotila aj VIP porota zložená z čestných hostí. Po
súťaži mohli počas festivalu vína záujemcovia z radov vinárov, zástupcov gastronómie a cestovného ruchu ochutnať prezentované
vína z regiónu.

Vína ocenené Zlatou medailou:
Vinárstvo

Víno

Ročník

Body

Nyakas Pince Zrt. (HU)

Menádok Rajnai Rizling

2017

95,00

Veľké zlato

Stróbl Borház (HU)

Merlot

2017

92,00

Veľké zlato

Árendás Pincészet (SK)

Duna/Dunaj

2018

92,00

Veľké zlato

Hilltop Neszmély Zrt. (HU)

Hilltop Gyöngy

2020

89,67

Zlato

Kősziklás Borászat Kft. (HU)

Rajnai rizling

2019

89,67

Zlato

Bibok Pincészet Kft. (HU)

Dunántúli Cuvée

2020

89,00

Zlato

Korvin – Kormos (SK)

Zöld veltelini /Veltlínske zelené

2020

88,67

Zlato

Babarczi Szőlőbirtok és Pince (HU)

Pannonhalmi Rajnai rizling

2019

88,67

Zlato

Hilltop Neszmély Zrt. (HU)

Kamocsay Prémium Chardonnay

2019

88,00

Zlato

Szöllősi Pincészet Kft. (HU)

Sauvignon Blanc

2020

88,00

Zlato

BORVIN (SK)

Sauvignon blanc

2020

88,00

Zlato

Kősziklás Borászat Kft. (HU)

Sauvignon blanc

2020

88,00

Zlato

Taschner Bor- és Pezsgőház Kft. (HU)

Soproni Cabernet Franc/Albino Perle

2020

88,00

Zlato

Cseri Pincészet (HU)

VI. Sextus Rajnai rizling

2018

88,00

Zlato

Petőcz Pincészet (HU)

Pinot Noir Rozé

2020

88,00

Zlato

BM Wine (SK)

Pinot noir rosé

2020

88,00

Zlato

Stróbl Borház (HU)

Olaszrizling

2018

87,67

Zlato

Nyitnikék pincészet (HU)

Zenit

2020

87,67

Zlato

Kristály Imperial Pince (HU)

Chardonnay

2020

87,50

Zlato

Petőcz Pincészet (HU)

Rizlingszilváni

2020

87,33

Zlato

Hilltop Neszmély Zrt. (HU)

Kamocsay Prémium Pinot Gris

2018

87,33

Zlato

Európsky fond regionálneho rozvoja
Európai Regionális Fejlesztési Alap

A jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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